USNESENÍ
č. 68/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 14.12 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) podání žaloby 2.12.2005 na Stavitelství KRRO s r.o. se sídlem Praha 4, Krč, U Habrovky
247/11 - PSČ 140 00
b) znění zákona č. 379/2005 Sb. §8 kouření ve veřejných prostorách
2. Schvaluje:
a) rozšířený program jednání rady města Slatiňany
b) dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Slatiňany a městem Chrudim o výkonu
úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území města
Slatiňany Městskou policií Chrudim ve znění zprávy č. 1/68
c) smlouvu o výpůjčce ve znění zprávy č. 2/68
d) přidělení bytu č.16 v DPS Slatiňany od 1.1.2006
e) zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 496/1 a 496/20 o celkové
výměře cca 120 m2 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ
Distribuce a. s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 uložit a provozovat na předmětných
částech pozemků zařízení veřejného rozvodu elektřiny a v právu přístupu k uvedenému
zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada za zřízení věcného
břemena je stanovena ve výši 2 070,- Kč ve znění zprávy č. 5/68
f) uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve prospěch SDH Slatiňany na
zakoupení vyprošťovacího zařízení s firmou REAL spol. s r.o., speciální silniční práce
Čechova 805, Slatiňany zástupce – Marek Tkáčik - výše daru 10 000,- Kč
g) změnu ve jmenování paní Marty Korečkové do funkce ředitelky Mateřské školy Slatiňany
z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2006 s účinností od 2. 1. 2006
h) prodej stromů panu Tomáši Truncovi, za cenu 10Kč/1strom. Za podmínek: - odstranění
veškeré dřevní hmoty, pokácení, odvoz a úklid bude proveden do 31.03.2006. Zájemce je
plně odpovědný za bezpečnost provozu na místě kácení. Náhradní výsadbu na východní
straně rybníka Návesní v Kunčí:
a) výsadba dubů
i) přerušení jednání a pokračování po zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
j) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 54.719.000,- Kč ve znění zprávy k 17. rozpočtovému opatření
č. 10/68
k) dodavatele na instalaci elektrické zabezpečovací signalizace v hlavní budově
základní školy firmu OKO, Náměstí čp. 6, Chrast u Chrudimi, za cenu 30 523,- Kč
vč. DPH a použití finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Slatiňany na
úhradu nákladů
l) použití finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši
45 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s realizací energetického auditu v Základní škole
Slatiňany ve znění zprávy č. 11/68
m) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (peněžitého daru) Nadaci Charty 77 se sídlem
v Praze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00 ve výši 10.000Kč, finanční příspěvek (peněžitý
dar) je účelově vázaný na částečnou úhradu nákladů spojených s léčbou v zahraničí
zdravotně postiženého, jeho matky a tlumočníka.
3. Neschvaluje:
a) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře cca 10 m2 v kat. území Slatiňany

ve znění zprávy č. 7/68
b) náhradní výsadbu na východní straně rybníka Návesní v Kunčí:
b) výsadba topolů
c) výsadba habrů
4. Projednala:
a) podanou žádost o zavedení městského vodovodu a kanalizace.
5. Ukládá MěÚ Slatiňany:
a) prověřit možnosti, jak připojit rodinné domy č.p. 143 a č.p. 141 T.G.Masaryka na
veřejnou kanalizaci a veřejný vodovod
b) informovat žadatele o zavedení městského vodovodu a kanalizace pro domy č. p. 143 a
č. p. 141 T. G. Masaryka ve Slatiňanech
6. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany
a) schválit bod programu zastupitelstva města č. 18/22 Záměr prodeje části samostatného
přízemního domu č.p.12 na Starém náměstí ve Slatiňanech
b) rozšířit bod č. 5/22 programu jednání Zastupitelstva města Slatiňany
c) zmocnění Ing. Aleše Kubáta k tomu,
aby na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,
a.s., konané dne 3. ledna 2006 jménem a v zastoupení města Slatiňany jako akcionáře
hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce

MVDr. Ivan Jeník
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